
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Pozvánka na zasedání – 21.2.2019  
 
 

 
 

V Nepomuku 11.2.2019 

POZVÁNKA  

na IV. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat ve čtvrtek 

21. února 2019 od 18:00 hod. 

v zasedací místnosti v kulturním a informačním centru v Nepomuku.  
 

Program: 

I. Úvodní blok 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Složení slibu zastupitele   

 

II. Informativní blok 

6. Kontrola plnění usnesení   
7. Zprávy z jednání městské rady   
8. Zprávy z jednání výborů   

 
III. Převody bytů 

9. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 20   

10. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 
566, byt č. 6 a vrácení první splátky   

11. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
20   

12. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 3   
13. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 

č.21   
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IV. Nákup a prodej pozemků 

14. Směna nově vznikajícího pozemku p.č. 150/22 ve vlastnictví města Nepomuk za 
nově vznikající pozemek p.č. 150/23, ve vlastnictví fyzické osoby, oba  v k. ú. 
Dvorec, bez doplatku   

15. Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající pozemek 
p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k.ú. Dvorec bez doplatku   

16. Odkup pozemku st.p.č. 64/2 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
 

V. Správní záležitosti 

17. Pasport místních komunikací města Nepomuk   
18. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, 
kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky   

 

VI. Finanční záležitosti 

19. Poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 
„Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“   

20. Městské dotační programy 2019   
21. Oprava místních komunikací 2019   
22. 13. rozpočtové opatření v roce 2018   
23. 1. rozpočtové opatření v roce 2019   
24. 2. rozpočtové opatření v roce 2019   

 

VII. Různé a diskuze 

25. Různé + Diskuse 
26. Závěr 

 

 

 

 

Ing. Jiří Švec 
     Starosta města Nepomuk 


